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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2021
- nivel master, domeniul INGINERIA MEDIULUI, învăţământ la ZI în limba românăA. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Numele de familie la naştere

2. Numele de familie actual

3. Prenumele
4. Prenumele tatălui

5. Prenumele mamei

6. CNP

7. Data naşterii
Anul

Luna

Ziua

8. Locul naşterii
Judeţul

Localitatea

9. Sexul

10. Starea civilă

F

Necăsătorit/ă

M

12. Cetăţenia

11. Starea socială specială1
Căsătorit/ă

Divorţat/ă

Văduv/ă

13. Etnia

14. Domiciliul stabil
Ţara

Judeţul

Oraş/Comună/Sat

15. Adresa
Strada

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

16. Actul de identitate
Seria

Nr.

Eliberat de

Data eliberării

17. Telefon

18. Adresa e-mail

19. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
Nu

Da (pe bază de documente)

B. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (absolvent de liceu)
20. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia

Localitatea

Profilul/domeniul

Judeţul

Durata

Anul absolvirii

Forma de învăţ.2

21. Datele de identificare a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă)
Seria

Nr.

Emisă de

Anul

Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
22. Alte observaţii3

C. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (absolvent de ciclu de învăţământ universitar de licenţă)
23. Studiile universitare absolvite
Universitatea
Domeniul/profilul
Titlul obţinut
Anul absolvirii

Facultatea
Progr.studiu/specializarea
Forma de învăţământ

Forma de finanţare4

Durata5

24. Datele de identificare ale actului de studiu (ale absolventului de studii universitare de licenţă)
Tipul/denumirea6
Seria

Nr.

Emisă de

Anul

Numărul suplimentului la diplomă/foii matricole care însoţeşte actul de studii
25. Alte observaţii
26. Studiile universitare de master neterminate (în curs, abandon, exmatriculat)
Anterior înscrierii la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului am studiat la un alt program de master:
da, în cadrul următoarei instituţii:
Universitatea

nu ,

Facultatea

Domeniul/profilul

Progr.studiu/specializarea

Declarat admis in anul

Ani de studiu

Numărul de ani cu finantare de la buget

D. DATE NECESARE CONCURSULUI DE ADMITERE
27. Media examenului de licenţă (în cifre şi litere)

,
28. Media anilor de studiu-nivel licenţă (în cifre şi litere)

,
E. OPŢIUNILE CANDIDATULUI
29. Ordinea opţiunilor:
Forma de învăţământ
(Zi)

Specializa
rea

Domeniul – INGINERIA MEDIULUI

BUGET

CU TAXĂ

INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR – limba română

Notă: Candidatul notează în ordinea preferinţelor (de la 1 la n, unde 1 este prima optiune) specializarea pentru care optează (nu
se foloseşte de mai multe ori acelaşi număr).
Notă: În cazul neorganizării unei specializări în urma concursului de admitere, se vor aplica prevederile menţionate în
Regulamentul de Admitere al FŞIM (art.17).

DECLARAŢIE
Subsemnatul _________________________________________ declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale
declaraţiilor nesincere prevăzute de Codul Penal, că informaţiile oferite în această fişă de înscriere sunt corecte şi reale. Am luat la
cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de comunicată în calendarul admiterii, voi pierde acest drept. Am luat la
cunoştinţă că în eventualitatea în care voi fi declarat admis, înmatricularea (= dobândirea calităţii de student) se va face doar după
completarea dosarului depus la înscriere cu actele solicitate, în termenul stabilit și odată cu începerea anului universitar
Am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului de Admitere al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.

Data

1

Semnătura

orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din case de plasament/provenit din familii monoparentale
zi, seral, FR sau ID
3 pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate
4 buget (B) sau taxă (T)
5 numărul de ani
6 diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master
2

